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Preğ- 24 [HaYastan]- Çek ıııe•Pr 

berli~ine karıı Hinhıyn rıe .. r,..ttığı 

beyannamede hiçbir Almanın bu dh

vete irabet etıniyeceğını vo b r Al 1 n 

nın bir Almana kurşun atmıya~ağı 

nı bildirmiştir. 
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oslovakya sef erberUik ı a tti-
F sa dün ih iyatları topladı 

Çekoslovak sefer- / ? Alman orduları Çe
beriiği yarın tamam Harp • koslovak hududun-

lanacak / da toplandı 
I ar [J te lı l il\: esi g e 11 e h ti t fı 11 de 11 ş etil e ortaya çıktı 

Almanya mütemadiyen akın ·akın asker 
~ 

ve bombardıman tay}'aresi gönderiyor 
Çek istihkam taburları hudutlarda 

rıl harıl tahkimat yapıyorlar 
ha-

Müııılı 24 (Huças muhabirı bildirı)·or) Bir taraftan Godes
lıergdo HiLler Çeınberlayn görüşmeşleriııe devam edilirken 
diger tarhan da Müıııhıeu Sazburga giden yollardan akın akın 
asker sevkiyatı yapılmaktadır • Münih garından bu sabah 4 
tren Çekoslovakya hududunu hareket etmiştir . Bu trenlerde 
zırhlı otomobiller, kamyoıılar ve toplar bulunmaktadır . 

vetlerinin seferberli4iai emretınietir . 
HavaH muhabirinin ö~rendiA'ine ~öre seferberlik 2fS e1hil 

pazartesi günü temamlanacaktır • Çek hudutlarında mütead
dit istihld\m taburları harıl harıl tahkimat yapmaktadır · 

Fransada mı seferberlik ilan ediyor 
Br.rliıı 24 (Ratlvo) Alman ajansının Paristen öıtrendiğine 

göre 24 eylı11 tarihinde bütün subay 90 yarı:ıubayların kıtaya 

iltihak etmeleri emredilmietir . Bunlar 2 ve 3 numaralı fieleri 
elnrıık mürettep mahallerine derhal iltihak ede<·eklerdir . 

Bu sabah hava bombardıman filoları Münih üzerinden uça 
rak hududa gitmişlerdir . 

Çekoslovakyada seferber! ik yapıldı 
Prng 24 (Had} o) Cuınhurı ei:ıi Beııeş düıı gece 40 yıışıııa 

kudnr oları bütün vataııdaşlara şamil olmak üzere Çek kuv-
Dıger tııra!taıı ayni ajansııı bi'ilirdiğine göre Fransa bu 

güıılerdn bir kısım ihtiyat efradı da silah altıll!ı Qaıtıracıaktır.1 

Hitler Çemberlayne bir muhtıra verdi 
Südetler mıntakasını derhal Sovyetler Birliği Lehistana 

işgal etmek istiyor bir ültimatum verdi 

Hitle • n 
lngilız elçisi tarafından Prağ 

hükümetine bildirildi 

Henüz cevapahnmadı 
~oaesberg nıüla~atmın neticesi çoK l(aranhk 

Gudesl.ıerg 24 (Had) o} Iluva taıı : Çember
layn- Hitler ara ında }apılmakLu olaıı nıülfıkn 
tın dünkü safhası üç saat sürmüştür . Neşre
dilen resmi tebliğdo : Alnıauyaııııı Südet Al
llıanları ıçin keli hallı hnreketmı teslıit edeıı 
tııuhtırnnııı Çemberlcırne levdı edıl<1ı~iııi bildır 
1tıektedir . 
teklif Prağa bildirildi 

fngilız baevekıli Çemberlayn Hıtlerin muhtı 
tasını Prııga tevdı etmeyi knhul etmiş ve muh
lırn lıu snb· h lııgıliz orta elçi i tarnfındaıı Prag 
hukümetırıe verilmiştır . Çekoslovak hüküıneti
lıııı hu mulıtırn) n \·ereceğı cev<ıp mer1t kin bek · 
1~nmektedir . 

Godesberg'de 

ülakat 
FJir sarsıntı geçirdi 
Hitler Beneşin mutlak 

istifasını istedi 
Godesberg 24(Radvo)Roy 

tPr bildiriyor : Bitler- Çom
•ıerlayn mülftkntı du ıı bır in
kıta tohlıkesi geçirmiştir. Ilil
ler Qekoslovnkyrıda · intızam 
lemin edilmedikçe müzakere· 
lere devamın manasız oldu
ğunu söylemiş ve Qemberla· 
yııden Cumhurreısi Beneş'in 

de bu intizamsızlık.ta büyük 
mesuliyeti .olduğundan istita 
etmosini istemiştir. 

Qemberlayıı Beneş'ın isti
fa etmesi teklifiııi katiyetle 
reddetmiş vo fakat intizemııı 

temini iQin Qek hıikümetine 
bir telgraf çekmiştir . 

Lehistan 
Çek hududunda tahşidat habe

rini tekzip etmezse 

Pakt feshedilecek _, . 
~e~ -le~ ~u~u~un~a yeni bir ~a~ise ol~u 

~lo:;kova 24 (Had)·o) Poteınkiıı Moskovadaki 
Leh maslahalgüıarıııı kabul edeı·tik Lehistan
Cekoslovakya hududunda Leh kıtaatınııı top
laııdığıııa dair olan haberler LehiHtan hüküme
ti tarafından 'resmen tekzip edilmediği takdir
de Sovyetler bl rliğinin füinuııevvel 922 tarihli 
ademi tecavüz paktının Sovyetlere tahmil etti· 
A'i mAcburiyetlerin feshedilmie addedileceğini 
bildirmietir . 
Lehistan izahat vermiyor 

Maslahatgüzar Potemkinin bu eiraht notası
na Lehistan hükümntinden eu cevabı almıştır: 

ı- Devlet müdafaası itibari) le rnunhasıraıı 
Lehistana Ait olan bu meselede Leh hükümeti 

1 

~itler işgalde acele ediyor) 

1 Si} asi mohnfılde tasrıh o
l~llduğuna göre: Bitler her tür
l'tı kararlardan evvel Südetler 

1 

------------------- Sovyetler birlia}iııe izahat ver-h iti erin hedefi lmeA-e mecbur de~ildir. 
1 2 - Leh hükümeti muahede 

1 •tıtakasmın Alınan)'R)'B hem 1 
ıuc1 ı , uı olaıı kısımlarınııı Almnn 
h kert kıtaatı tarafından der· 

1;
1 işgal edilmesini ilerı sürmüe 

~ t • Çek lıüküıııeti henüz covnp 
l't.... . 
~ •11emıştır . 

C>desbergden dön üş 
,, lııgiliz başvekıli Çemberla-
111 b 
lı u &kşam sntH 19,37 Godes-

Rütenden Okrar.yaya bir 
koridor .tesis etmektir 

nin kendıeıne tııtımil ettiAi veci 
belere \'akıf te sadıktır • 

~iııelahatgüzar ayni zaman
da rteınaretan dolayı Sovyet hü 
kümetine hayret iıhnrı emrini 
de almıetır . 

l 
Varşova 24 (Radyo) Polonya 

hükümeti bir demare yaparak 
Parıs 24 (}{adro) Seliihiyet- 1 tedir . Diğer 'anıttan Almanya- Çek hükümetinden Leh ekalli

tar nıal!_feller~on be)·an oluııdu- mn; Alı_nanya., Çekoslovakya e- yetlerine de Südetlere verilen 
ğuna gore Hıtler, Çekoslovakya yaletlerınden ıbareı kalacak ve .

1 
• • 

Cu maksatla Romanyayı da toprak fe
dakarİığına davet etmesi beklenebilir 

. . . . haklarııı ver: mesıııe dnır olan 

Varlığına güvenen Hatay hüküm eti 

Afi8 tti 
Yüzlerce mahkünıı ve mev

kuf tah iye di di 
Aftan yalnız divanı harp mahkümlarile 

ihtilas sucluları istifade edemediler , 
Antakya 23 (HıısuFi ınuh·1· 

birimizden) Yüksek varlığına 

güvenen fıd ıl idııre \'0 ener
jisine dayanan Hatay hükümeli 
meclisin verdiği seHihi3 ete isti
nat ederek af kanunuııu neşret
miştir . 

Adliye Vtık ili B. Oemıl Yurt 
man, Dahiliye \'e ~filli Müdafaa 
Müsteşarı B. İnayet Mursaloğlu 

Antakya ve lskenderun hapisha 

Hatny h.ıpishanesiııde dıva-

ıııhar p mahldimlariyle ih tilfts 
suçlarıııdnn başka bütiin mnh-
kOnı ve nınzııunlar tahliye e
dilmiştır . 

Af kanununun metni 
Hüküınetçe ııeşredileıı af ka 

nuııuııun metni şudur : 
Madde 1 - Hatay Millet 

1eclisi nın teşek küt tarihi olan 
2·9 1938 tarihine kadar umumi 

nelerine giderek tahliye işıııe ve huııusi kanun ve kararname· 
bizzat nezaret etmişlerdir.Adliye lerle ·.ııılı kabahat eflilindeıı 

Vekili Hatay dı3vletinin ndnleli- maznun veya mahkum cılonlaı· 

ni ttıbarüz ettiren mühim hır nffe<lılnııştır 
Madde 2 - Zımmet ve ihti· 

ııutuk söylemiştir . 
Halk tnşkııı seviııQ içinde 

Layram yapmııktndır . Ahan is
tifade eden yüzlerce mahkum 
tahliy~ erlılıniştır 

ldtı vcı nd::ım öldürmek cilrmile, 
ahzüga b, te ııehbüğarat \'e ada 
lııumumiye aleyhinde işleneıı cü 
rümler müı>tesna olmak üzere 

-Sonu ikincide -

Suriye liderleri istediklerini söy /esinler 

adı 
Şam hükumet.ne verilen sa
lahiyetler h diye hükmünde 
Yüce komiser Dö 

Berut 23 (Husu i muhabiı i
m izden) Ho l\onıiser l\out Dö 
mertel «Elbark> gazeh•sıııiıı mu 
habiriııi kabul edf.l'ek Suriye 
muahedesi hakkıııda sorduğu 

suallere şu cevapları vermıştir: 
- Suriye mualıcdesıııe "k 

olarak ekalliyetler ve askeri iş 1 

gal meselesi konulmadan tasdı-

artel böyle söyliyor 

atayda 
Yüksek mahkeme 

teşekkül etti 

Antakya 24 (Hususi muluı.· 

kine imkftn yoktur · birimiıden) Hatay yüksek mah· 
Şam hükümetiııe bu gün . . . . 

hediye gibi çerilen seUihiyetler 1 kemesıııın teşkılıne daıı· olan 

muahede tasdik edilmeden te kanun tasdikten Qıkmış ve mah· 
kemmül edemez . keme kurulmuştur . 

Bazı Suriye ricnlı, muahede Devlet reisinirı tetkikleri 
tasdik edilmiş edilmemiş Suı iye .. 
ııin müstakil bir hfıJ<ümet sayı ı Hatay de\•let rAısı B. Taı-
lacağını ve lcendileriniıı bunu fur Sökmen beraberinde Türki
tatbike azmeıtikltırıııi Röylüyor ye mümessili orta elçi Cevat 
lar . Buular istediklerini sC'ıyle Açıkulın olduğu halde bu gün 
sinler sözle bir şey Qıkmaz. çün I 0 d k .. 1 . d b' t tk"k . r u oy erın e ır e ı ge-
k ü Surıye Fransız ordusunun/ 
iegali altındadır . > zisi yapınıetardır . 

--~-----
A iman mahfellerinin bildirdiğine göre 

Fransa çemberlaynin barış 
teşebbüsünü bozuyormuş 

Çek hakimiyetinin sarsılması cenubi do· 
ğu Avrupasına katiyen tesir etmiyecek ı,~"R nıülükatıııdaıı dönmüştür. 

lt ~•lıı büyük elçisi Sır Nevıl 
11. eııdesson ile maiyetindeki di-
1\l:r 

nın müstakbel hudutlarına mü- Barlının peykı halıne gelecek A • • 

taallık lııgiliz, Fraıısız te Al· olaıı bır Çekoslovak devletinde 21 e~lu~ tarıhlı notaya cevap Bertin 23 "Hartyo,, - Yarı lovakyadaıı soııra ilk tehlikeye 
ınaıı garnıılıleriııe mütaııllık kendisi için ihtiraslarının he- htemıştır ' resmi kaynnklıııı aşağıdaki teb!i girecek ınille&ııı Romanya oldu 

t> ealısi)·eıler de a)'ııı zanıaıı-
ı:ı1b~eı Bberge döıırr.üşlerdır.Otelın 

ıuıı 
111' do uzun ıamandanbori bek 
tfı:tı halk lııgiliz bnş\•ekilini ge 
~<ı i•derkeıı gerek döııüeünde 

rur~tlı bir surette alkıııılnmı • 
'llrrı " tr 

I~ Ololiıı holündo gazeteciler 
l ~1liz b . . . 
ıı.ı~ı • a"vekılıııı hararetlı ııl· 

~rlıı karşılaıııı~lardır . 
ıt- 1, ı.ııılıerlnyn aprırtmııııııın g l 

t,. 1 ı .. 1 
~il , Olll'e ııg l•z (.( ıı-o "C' lerıle 

li12 -
~ ••uş ur . 

l)r 
Otokol şefı · I'oıı Doru berı 

Sonu ikincide 

Çeınberlayniıı teklıfıni kıt bul et- defi olan Ok:ıııı7aya do~ıu h~-ı Prag der~al bu ııotaya ce- ııat ynpılmaktadır: ı ~unu ve Almanyanıı Roman 
memektedir . A>·ııi mahtellerde l ıuı yolu teekıl edecek bır Ru- vap vermek ımkAnı olmadıı?ını Bir Fransız ajansı, Roman· ya petrol ve bugdaymı istemek 
bunun manası, Almanya Südet .. 

1 
ten koridoru vücuda getirmek bildirmietir • fa politik mahfelleriııde guya ten hali kalmıyacağını çe bu 

leri ~lhak etıi.kten ~orıra da te· I istediQ'i artık tamamen anleeıl• Hudutta bir çarpışma b ı zı te!Akkiler mevcut olduğu ynyılmenrn Lehistan ve Yogoa 
vessu rtıne. ıstedıılı ve leveasü 1 mıı bulunmaktadır . p hakkında bir· haber ynymıetır. lavya)'I da tehdit edeceı:tini kar 
için İ> ı bir saha olan merked Bu koridorun eçılma11 için rag 2' (Radyo) Polonra- ı d . 

l 1 1 ç k l k Berlin politik mahfılleri bu ha etm.ıştir. . 
A\·rupııdu Fransa ıle ııııillen•- I ilerds Romaıı1a11 da toprak fe· ı e os o~a 1a hududunda Çek b . O k 

1 1 1 ih e Şımdı ırneyonal sosyelıst Al 
ııin biı guna alAkeı11rıııı tanı- dak4rlı~ınıı dııvet edece""i muh· aekerlerı1le halk ı:tt asıııda dün eı ın e mese es ne ng er ç k 1 k h-k·"' ı · • • t r d b t bb- - - manya e o 0\'8 ya u ume ı· 
nlamak ıekliııde tefsir edilmek- ' tenıel aörülmektedir . ııece bir çarpıem1t olmuetur. Leh ara ın an arış eee usunu . . 

• b k · · k ld "" b"ldl ·ı nıu hatlı hareketıııden sonra 

Son dakik• 
Godesberg 24 (Havas bildiriyor] Hitlcr · Çcmbcrlayn mallka 

tı sona crmış Çembcrtayn dönmüştür. Çcmbcrlayn beyanatında va
ziyetin ümıtıiz o duğunu söy iyccck de~ilim demiştir. Fakat Hitler 
esas olarak sureti tesviye planını kabul ıtmedi~ınden vaziyet ier
ginli~ini mukafıza etmekte.tir. 

lıler hudut üzerinde toplanmıt ozma • ıçın çı "Bl'I ltsl 1 rı iki memleket müııaıııebetlerlıı 
Qek askel'ler i bunları daQ'ılma- mr ktedlr, hakkındaki düeüncesini hiç bir 
ya davet etmiştir • Asker siıAh Fransız ajansı, Qek hakimi znman gizlemedigi gibi Avrupa 
kullanmak mecburıyotinde kal- yetının saısılmaqrn1n cenup do 1 nın diğer doğu ve dogu · cenup 
mış 2 l..ehlı ölıııu~ 10 kı~i ftt'" . ğu Avrupa ınd ı:ok rnhim ne devletleri hakkındakı doslu'k. 
ralanmıııır . ~ Liceler doiurabılece~lni Cekos hislerini de 2idememi1tir. 
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Uç üncü 
Hamle Şehir Ve Memleket Hab rleri Dış Haberer 

Srıyın Başbakanımız üçün 
c•ü ve dört senelik proğramıu 

aae hatlarını gaıetelore tebliğ 

etti. Proğram, son ı ikinci tee 
rio nutkunda yeoi hükümetiıı fa 
aliyet mevzuu ve istikamollerini 

Her köye bir muallim verilecek 
~~~~----~--------~~·-

Açıla 11 kurslardan çok i yı 

neticeler alındı 
tayin eden Şefimiz tarafından l 
tasvib 01.uıımuştur. . Önümüzdeki yıl muhtelif vilayetlerde 

Yem proğram dört esas üs 
tüne kurulmuetur: yeniden eğitmen kursları acılacak 

• 

1 - Yeni fabrikalar, - - , 
2 _ Madenler, Köy Öğre tmeni yetiştirm~k llk tahsil çagında bulunnu 

3 
_ Nankliyat, maksarfile ı ki yıldan heri acılun çocukları okutmak üzero hulu 

~ _ ~irni endüstl"iler. köy eğitmen kursları bu yılki fa nan ilk okul öğretmenleriııin 
Bunlara Ank nradaki me aliyetlni tamamlamış ve yenideıı 6,800 şeblr okullarında GD50 sı 

mur meskenleri meselesinin kıs 5 yfiz eğilmen yetiştirilmiştir. de köy okullarmdodw Yani m·1 
ıneo halliui temin eden iıışa Kültür Bakanlığı köy kal n llım kl\fı deA-ıldir. lşte bu e· 
planı ild~e edılmiştir. kınmosına büyük bir ohemmiyot beble mecburi ilk tahsil ça~ııı 
Yeni sanayileeen memleketlerden •ermekte ve işi başarmak için da bulunan çocukları okutmak 
birinin yüksek bir şahsiyeti do yeniden mühim tedbirler nlın üzere köy ö,:tretmeni yetietir 
rnış ki; - Siz de bizim gibi maktadır. Öğrendiğimize göre mek mecburiyeti \'ardır. 
uzun bir ~ecikmeyi telllfi içın köy okulları ve köy Pğitmeni Her yıl öğretmen okullnr1 

Büratıe sanayileşmeye mecbursu· llo meegul olmak üzere ilk todri- aııı \'erdıği mezunlur ohıcak şe 
ııuz. Bu o kadar kolay birşe)' snt direktörlü~ü gibi bir "kö hir okullarına yetebilecek mik 

.-s.· • y 
dejtildır. Siz de bizim gibi yap ef§ıtmeııı direktörlüğü,, kurula tarda olduğu için Anadoluııun 
tıklarınızdatı bir çoklnrım )'ika caktır. Buraııııı direktörlüğüne pir çok Vih\yetlerindeki koyler 
cak yeniden yapacaksınız. Bu de ilk tedrisat direktörü f:;mail löğrotmeıısiz kalmaktadır. Köyle 
yanılma masraflarını iÖZe al Hakkı Tonguç'un J{etiriilmesi ri lıu vnziyellen kurtarmak üze-
mak lhım!. muhtemeldir. re kendi köyünden ö~rotmen 

1Zl11 l 
r op1·ak of is teşkilci

tr yapılıyor 
fznıir (Husnsı) - Yeni te· 

şekkul edf' ıı Tuprakofiz izmir 
şuboı;in ı '• 'i' S ve bumda şirndıye 
kartar Z11 :ıa t baııkoRınca idare 

Tiyençinde Japonlarla Fran· 
sızlar arasınd ihtilaf 

Bütün kıtaatın iştirakile yapılan taarruz 
da Çinliler mühim muvaff akiyetler 

kazandılar 
edılmel\t<.' olan ded et bu~day Tok 23 T · 'd l şl erıııi trsı·llüm oınıok üzore . Y~· . n n. ıyeııcın et Çinlilerin bir muvaffakıyeti 
ş~hrimiı<• lıır heyet gelmistir. Japon v~ 1 oıı&ız mak...:mları ara· Hankov, 24 (Radyo) - Çin 

H ) ttı z\raaı bankası mü sınd~ bır me ~ 1? ~uhu~ ctm~şlir. umumi karnrııahınııı çarşamba 
dür rııua vi ııi olan B Hamit ve Hır . Japon . zabıı~. ıle ~ır kuçilk nkşamı neşroclileıı bir tabliğinde 
R Ş·ıkırle i h ro mecl"ıs'ı azasıı1 zabıt ve bır şofor ımlıynzlı nıın " 1 •• 1 d ·1 · . , . ezc unı e şoy e anı ıyor: 

daıı H. mnlıu.ut ve müşııvir B. takanın 40 kadtt" fraıısız polisi· Bütün kıtaatın iştırAkiyle üç 
Atıftan mürekkeptir. nin fena rnuam"'esiııo mnruz gün devam eden bir muharebe 

Heyete iktisat \•ek!iletl teşkl ' knlnıışlnrdır. Haciif;P ııiıı seiıehi den senra japonlara Yangtze ü:ıe 
lı'ltlaı!dırmn bürosu reisi B, Ser gelip gitme nizaınııamı>si hakkın rinde bir kale ohııı Tıeıı-Şa·Seng 
vet rıyaseı etmekledır, lzrııirde önüne atmıya muvaffak olduk. 
tesis edilecek .şubeye müdür ta da ihtilaf zuhurundan neşet et 700 ölü \'eren j ., poıılar doğu şi· 
yin edılen B )' Ce\•ut tR heyotle miştir. maline do~ru çekılmişlerdir. 
le hialıkte ıtelmietir. 

Teşkilaılandırma bürosu rr, 
isi Bay Servet diin üıüm kuru 
mu müdürü Siııop sayla\'ı Ildy 
İsmail Hakkı voral ile l.Jirlıkte 
Tarış müosseselerini ve şar11p 

fabrikası ııı ziyaret ederek teıkık 
!erde bulunmuştur. 

Ar~iye ücretleri 

Milletler Cemiyeti asamblesi 

Sivil ahalinin bombardima
nını takbih etmek istedi 

Halbuki bizler fabrika yık Bugün fürkiye dahilinde yetiştirmek teşeul:üsü muvaffaki 
mok değil kurduğumuz fabrika mecbur} ça~ında bulunan çocuk yetti rıeticelel' \'ermi~tir. Şimdiye Ankara 23 cHusu.,i•Güınrıik 
ları ienieletmek veya sayılarını lar nüfusun yüıde on ikisı hesa kadar; Kocaeli, Edirne, Kırsa· Vekaleti muayenesi ifa \'e mua · 
artırmak movkiiude buluuuyo bile 1,800,000 ni bulmaktadır. hirli . Ankara, Atynn, Kara, Er· melesi ipka edildiği halde kaldı 

Fakat başta Lehistan olduğu halde bir 
çok aza buna iştirak etmediler 

Cenevre, '.23 a.a. - Hava men hemen imkan olmadıQ'ını 
hombardımnnlarıua karsı s vil bildirmiştir. 

ruz. Uzun uzun hesap etmeksi Buulardaıı 308 bioi eehlr vo krı ziacan, Qjmüşhane, Erzurum, rılmıyan eşyadan 100 kiloda 3 
zin ve gerek toprak ııerek ptya sabalardnki tam teşkilih beş 61 • 'funceli Eskişehir vo Elazığda kuruş ardiye ücrf:'li alınrnamıısı 

ahalinin himayesi hakkında l\lil Uruguay delegesi, hava mu 
Jetin cemiyeti asamblesiniu si· harebesiııi insaııi bir şekle soku 
\i\hsızlnnma komısyouunda ya· cak heı· tedbire hül ümetlnin il· 
pıJaıı müıaJrnrelor lıu iÜU bit tihakn amade bulundu~UllU kaf 

samızıa imkOnlarırıı uin kere öl nıflı ilk okullarda 370 k·iıı QOcuk olmak üzere on iki yerde köy nı bir tamimle aldkndarlara bil 
çüp tHrtmakı:;ızın hareket etme da köylerde ÜQ sııııflı okullar egitmenl yolietirmek kursları clirmistir · 

dik ve edemezdik: Çünkü milli da okutulmaktadır. Bunlardan açılmıştır. Bu kurslardan şimdi Meteoroloı'ı' ı'stasyonu 
kudretleri son dorece titiz bir başkr tahsil çağında buluııup ye kadar 

5
61 mezun alınmıştır. 

miştir. 

Arjantin delegesi bu ınese· 

leniıı enıerunsyoıınl bir ınukave· 
14'1 ile tanzim edilmesi liizım gel 
di~ini ve i'etecek Amorika itti· 
lıadı konferansıııııı Liına'da bu 

delmiştir. 

Lehistıtıı delegesi nıuııyyeıı 

bir vaziyette kapalı bir eekildl' 
dahi icap oderı l>ir karar surı 

\iııi kabul edemiyeco~iııi söyle· 
mişıir. 

ıasarrf hissiyle kullanmak zaru da okutulnıuya11 çocugun sayısı Yeni mezuıılar bir tetıriııievel Kışln caddesinde Atatürk 
redadeyiz. Memlekette her şey bir milyonu aşmaktadır. Yar1ı]an den .itıbaren iş baeına iOlirile 1 parkı kareısı.nda bell'dıyeye ait 
yapılmak l!iıım ve hepsi tarafı istatistikler okutulmı} aıı çocuğun cekt ı0r. " _ . . . kumlukda bır meteoroloji alet 

k 
. . . 1 numudekı seneden ıtıba pnrkmın aÇılınnsına karar veril 

e serıyotını köylerdeki rocukla · mııdan yapılacaktı. 
Yeni Türklyeııin sanaylleş 

me ve di~er her türlü ekono 
mik teşebbüsleri iete bu sebep 
ledir ki, hem içerde hem d ıŞar· 
da sarsılmaz itırnnt uyandırmış 

tır. Hükümet bir teşebbüse gı · 
riştiği zamıın millet oııuı.ı mutili 
ka baoorılacağuıı biltr ve dışa 
rı alem bu teşebbüsün milli ıhti 
yaç ve kudretlerle ölçülü oldu 
ıtuna kanaat eder. Dikkntli he 
saplı ve muvaffakiyetli hareket 
!erimiz başlanğıçta Türkiye ha 
vasıııı kaha bir sis taba kası 
1ıibi tamamen kapamış olan 
şüphe vo tereddüdü izole etmie 
tia. 

Üçüncü hamleye bir c;ene 
müddet kısaltarak başlıyoruz . 
ProQram tahakkuk etliğ\ devir 
de 80 milyonluk büyük hir kıs· 

mı memleketle sarfolunacak her 
hafla kalkmış iş ve kazancı ar 
tacaktır. Proğram tatbik olu· 
nup bittikten sonra Türkiyeııin 
ekonomik endüstriyel kudreti, re 
fahı ve ancak bunlara mütena· 
eip olursa itimat edilecek olan 
millt müdafaası artacak, Atn· 
türk devletinin inşa davasının 
bir kısmı daha halledıldikterı 
baeka, beyııelmlleı itibar ve nfı · 
fuıu yeni bir inkişaf bulacaktır. 

Hükl'.imleriu müsbflt faaliyet 
proQramları daima nikbinlik \'e 

ıevk verirler. Fakat eğer bu 
pro~ramlar daha euelkilerinde 
yü:ıdo JÜI muvaffak olmuş olan 

idarelerin plek in tecrü beleriııiıı 

de mahsulü lieler bu ıılkbialık 
ve ıevke hiç bir kuru 
hlsei katılmaz ve harkes 

hayal 

1942 

aeuesi CelQI Bayar hükfımcti 
programın tahakkukundan soıı· 

ra alacağı y<. ni umren ve hare 
ket manzarasında iörür. 

Üçüncü hamlenıı7.i il1' ikisin 
den daha kolay da lın zo'hmet· 
ıiz olarak uaeorAcağıı. Süphe 
ıiı 94.2 de yeni Tılrkiyenin iel 

bitmiş olm11acak, bilakis o dü 
ne kadar yaptıklarımızın daha 

• bir knQ mislıni yapmağa derhol 
hazırlanmak zarureti hi sedıle 
cek. Fakat Qalı~ma ve muvaffak 

k
. . . . ... ren de bu kurslara ılQveten baş mie vo belediyeden 

rııı te~ ıl etuğırıı meydaua QI ka vilaretl•rde on kurs doba k · ı ı d" 
k 

par yerı ı>e e ıyete 

arnıaktaPır. a"ılacaktır ·ı · t" v • çerı mış ır. 

Adana klüpleıi 

istenilen 
bu ie iQin işle de meşgul olacuğını ı:: ö)'le · 

mietir. 
I Sovyet delegesi Mniski, Sov · 
yetlor birliğiniıı bu moselode ha 

1 yalo kapılınamCını, ziru icap 
eden teıniııatıo istıhsalino he· 

Felemenk delegesi, meseır· 
niıı sadece tolkiki mahiyetiadeı1 
ileri geçen her türlü demarştaıı 

sakınılmasını tavsiye eylemiştir 
Nıhayet bir karar sureti k8 

leme almak üzere bır tahrir kO 
mitesi teekil odılmiştir 

Lik maclarını Mer-
" 

si11de yapacaklar 
Adana F:tadyomunuo yeniden 

loş~sı doloyıslyle mtıç yapamıyan 

Adann klUblerl ilk maçhırını l\1er 
sim stndyomuada yopmıya karar 
\'ermişlerdir. Seybttn sporla Toros 
spor bu gUn stadyomdu lik mıt · 

oınııı ilkini yapacaklardır. 

Pazarlıksız satış kanununun tatbikı 

'arın is tan bu 1 ticaret odasııı
da t<)plün tı yapı lacal{ 

iza~name Ve~aletten vilayetlere gönderildi 
Ankara "Hususi. - Pnznr Sanayi odasıoda ohıcn k ve bu 

toplantıya lsl •ıııbuluıı alakadar 
daıresinin ve matbuatın mümes 
siller i ile kanunun lıElnd

0

İlerıırn 

f ilistinde dehşet gittikçe artıyor 

Araı)larla ıngilizler arasında 

şidcletli çarpışn1aiar old ıı 

Adana~a at koşulan 
Yarış ve islnh encümeni ııa· 

mına Adana sonbahar aı koşula 
rı ilk teerin nyrnrn 9 vo 16 ıncı 
pazar günlerinde yapılacaktır. 

i~man Yurdu deniz ~olu 
Mersin idman Yurdu deni7. 

mevsimınin geçmesi dolnyısi)·le 

deniz korlunu kapamış ve kış 

sporlarına ıbaşlomnk üzore boz· 
kurt caddesindeki yeni binasına 
taşınmıştır. 

lıksız satış kıınunuun 1 teşrını 

ovel cumartesi günündeıı itıba 

ren Ankara, fstanbul ve İzmir 
şehirlerinde tatbikine başlnııacak 6 itnulü olan tüccar ve esnaf 
tır. Bu kanunun ue suretle ıaı mümessilleri iştırıık edecekler 
bik edileceğine dair Vekıller lw dir. Bu ilk umumi ıoplant daıı 

yeliuce lcnbul edilen kararname onrn müteakip günlerde hu ka· 

ile bu karıı r nameye ait bir iznh ıuııun kairtelerıııe trşmıl edıldi 
name de Ankarn, lslanbul ve iz ~i ticaret eulıasıııiıı nıümessille· 
mir vilAyefüıriııe gönderilmiştır ri de ayrı ayrı toplanarak kon 

Tatbikatın ırıın bir inliınnı dil erine izahat veı ilecek tir Bu 

içeri ·lndo cerEıyanı için iki uy i~timalarda huhınmnk üzere iç 
lıcarel umum m-d-" ·ııdaşındaıı evel lstanbulda mühım . u uru ı• um taz 

toplnotılar yapılacnklır. Bu top j Rek, bır knç güııe kadar 1stan · 
lanltların birincisi 26 eylül pa bula hareket edecektir. 
zarlesi günü 1stanbul Tlcnret ve _Kanunun latbık oluıınca,:tı 

lzmırd eıı de bu toplantılara mü 

Yarın kutlanacak 
olan dil bayramı 

Prograrriı 

mossıller çeıtrılmıştır. Tntbıka 

fın iııti z amil<• \ ' O Rnrs ııtıfiız 
coreyanı al{ıkodaı )arın leııt'irl 

içın bütüıı lüzım olan tedbirler 
alınmıştır. 

Üç \•lll\yeto gönderilen lıah. 
namede tatbik kararnomeslnrleld 
baelıcu esaslar .ceııie tıırıda 

iıahlaumak ladır. AIAl'adarlarla 

Kudüt;, 24 (Hu.iyo) - Dün 
Araplarla lugıliz asker ve patisi 
araiııııdu Tıberias civarında mü· 
lıim bir müsHdenıe vuku bulmue 
tur. Araplar eovell\ çekılerok tak 
\'I) o ıılmışlu r so ra )'eni bır mü 
sııclanw d ıı hn olmıışlur. Resmi 
bir ıeblı~P göı e dört anıp ölmüş 
tür. Raınel (•ıv11 ıtıda ıki nrap ve 
bir yuhııdı cf' Sftdı bu!u ıı ıııuştur. 

Gaze'dA bır lngıliı ııeforı 

J apoı1ya 
.... _ .... 

Cenevrenin Çin işi
ne karısmasinı 

~ 

istemiyor 
Tokyo 23 u a. - Hariciyo 

nas•rı . Ugııki Mılloıler ceıniyoh 
Umumi katibi A\· eııola bir tel 

ı;(raf çekerek jııpon hükumoli 
nio Mılletler Mmiyoti mukavele 

n11nıesindo derpie t:dıleıı usulle 

Halkavi başkanhğındun: )'apılacak temaslardıın soııı a riu çin - japon ihtilMının mı 

1 - 2619/938 tarihine rast gelen Pazartesi günü Altıncı Dil Bay
ramı onuruna Şehir bayraklarla süslenecektir. 

tevazzüh edecek vaziyHte göı e kul ve adilen.o bir eekılde hıllı 

mühim \ '0 } a uoksaıı görülen tıt3 müsuil olmadığı kaıı~atinde 

oğır surette yaralanmıştır. 
Resmi bir tebliğe göre, arııf

lnr son günlerdeki ıeç-kifntt p" 
testo için Hayfo'dn umumi gr 
ili\ n etmişlerdir. 

Araplar .Jcriko politı morJ;I' 
z1yle postn ve gümrük hinnlııf· 

ıı cı nt~şe verıııışlerdir. Hobron (' 
varıııdn lıır arup ölmiişıür. I\~r 
luA > akıııında bir ar:ıpla oı:tluııtl 
c ~tleri tıııltrnmuşınr. 

Varlığına güveneP 
Hatay hükumeti 

BıriııcirJ e ıı artan -
ı•ünha ve cınrıy e t t•falinden 
ııuıı, nıütlehırn \o mahkum 
nr nffedılnıiştır. 

Madde 3 2 incı ınadde6 
ııkredıleıı adam öldiirmek eli'~ 
le, ahz.ügasb ve ııohbüğarııl r 
adabı umumiye alo)· hiııdo itıl 1 
ği cürümlerden mazııım v c >' 1 

müttelıinı olanlar hakkındaki 1 

kılın\ ve bu cürümlerden ııı 9 
küm olaıılur hakkındaki tıükı11~ 
iııfazı tecil edilmıştir. d• 

Madde • - 3 üncü nıs~ t 
ohkomıııdau hıtıfade edPıılerı 1

0 

2 - Pazartesi günü sabnh saat ( 6-12-15 ) de Evimizde bulunan 
Amplifikatör vasıtasiyle Yoğurtpazarında ve gümrük mey-
danındaki oparlörlc müzik dinletilecek n Dil Bayramının 

önemini anlatan aöylevler verileeektlr. 

noktaları a} rıca ıevzih edıl' cek bulunduğunu bıldirmielir. 
tir. 

cil müddeti içinde ayni nevid~t 
veya daha ağır bir cüı üm ıe 1ı 
d_ıkleri takdirde haklorıııdak 1 ,J 

H l 
• 1 L" Cıl kararı nıürtl'fi olur. "e r·,~ 

J(ararııaıııe taıbikutındnıı aıı ıt erın ta Bul 1 vo yeııi c·ürüınıeıo<:ıen dolııı>. ı f 
ııacnk ııeııcelere göre, karıırııa lnnndu umumi hükümler d"

1

ı 
me hüküınlerini11 lıaleıı Bi i · \sınde takibat }'apılır, ve ~ıı, 

3 - Törene aaat (17) de Evin üstkat .alonunda başlanacaktır. 
a - istiklal marşı (Orkeatramız tarafından) 
b - Kurultay marşı (Orkestra ila genç grubu tarafından) 
c - Dil Devriminin önemini ve öz dilimizin bütün dillerin kaynağı 

olduğu hakikatuu canlandıracak ve Ana Dil davası üzerinde 
1 

Yurtdnşları aydınlatacak bir söylev (Dil, Edebiyat kolumuz 
üyelerinden Faruk Ediz tarafından) 

P u:ar - 'nc·den artan · küm olanlar111 eski nrnlıktlf1111 ı 
lıksız satıaı kaııuıı nhkAmı lıa baarnkıle odasına kadar refakat miiddetlerinin bokı)Tesi iııtıı• 
ricinde kıılan mü sseselere ve etmietir . dılir. 
)'a satış ınüesseseleı ıııo da tPş Çemberlaynin beyanatı Mapde 6 - Cürümdotl ~~ 
m~li _yrıhut da lıa. leu kararııame 1 Çemberlarn be"uııalla bulu tevellıt hukuku euhsiyo fll·el 

_ _ .1 •• miııatu mütcıallık dnvaıar 1
1 

hukunıleıl clalıılıııe ıılıııaıı mü narak demiştiı ki : ~rnııuııun şumul~! .. ,~!hılıtı~ 
P ASO ııı:r ve Eatıe nı o ddelııri H lı ı c - Bütür alôkadar ıaı ·ıfla· hı}'ette hareketten ıçtınl1P fl' 

1 an muı> ı;eseler \:f4 ·; ıtı mnt:l t n rın, çeko~ ıovr k)•adakı \'A7.l)'et nı rHiııı t ı\• f;ı\p "'m e ıı 1, 

olma stajımızı iBlıbo ortık ta d 
maınlamıe olacaQu ki mılli kalk· 

Gençler tarafından öz dilimizle yazılmış manzumeler oku· 

nacaktır. 

!eri ü 1eıirı }'l p •l n f ı ' ı ı ur Ju üz ı kerı• l fırııı ıle:-lemf ırıı uoz H er lııg ı lız tı Ş\Plı ıı 
t ll l(ı l~ ı r ıitlf n t ıd il Jıu kbt dn <'nk hır rı· hıy •t r lmıy a<' lk Vflç- Drl•'qpn otılıııın hoın ıd ,f ~ 
~i nütu euU\rın a k za vokı .e hile har~kf't eım p l eri ço '1 lüzum mıe ve Rıbenuop o o 1, 0 

k 

ıı 

d 

kıomanııı 

budur. 
asıl olan sermayesi( 4 - Saat (18) de latanbuldan Dil Kurumu tarafından veril ce 

•Öylevler Ev aalonundaki Radyomuzla ve Alanlardaki opar
llrle dinleneeektir. 

ludur . • d er teşyı etırı ştır . O o ol çt 
te bi rlirilmesı vilayetlerden İEI Ha(lt'E 1-.ıl, ı izamııı muhafaza lngılıı ve Alnına bayrokları h 

A. R. Atay tenmıoıır. sı u hldiıeler le\'lit edecek me lıilmiı bulunuyordu . 

d 

a 
t 

t 
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Dnnyada Neler oldu Neler oluyor 
MERSiN 
Pi YASASI 

24- 9 -938 

~1ısır<1a ~yeni bir eğJence yeri İsviçre bantalan alımlan Kıe~::ukıar jKu. S. Ku.S. 
l .15 

LI ı Dağmalı Mısır Akderıizıu diğer Şimdili~ yol Mersa Mat· Ol 881 ıyor ar Kapı malı 
rnemlel<etleri gibi, ha~içte~ rnhtı k,adsr uzamıştıı·: Ora~aa İsviçre milli bankasının Koza 
seyya~ celhetmek ve dah~ldekı Sollum a kadar temdıd edıle· altın ihtiyat akçeleri Alp is· Kırma 
ecrıebı ve yerlı zengınlere cek, burada Tunus ve Mısır tihkamlarında huıusi surette Kozacı parlağı 

1 28 
27 

5, 
yok 

26, 

Yeni tenezzüh mahalleri temin hududları orsrndaki bUtiln Ak yapılmış olan gizli kasalara Buğday· Çavdar 
eylemek için yeni yeni saha· deniz sahilini takib eden ma· taşınmıştır. Sert anadol 5 
ları imnr etmektedir. lfım İtalyan askeri otomobil Zarichteki bankalardan Yumuşak 5.,r.o 

Mısırın ~arkı gibi garbi da yolu ile birl:ştirilccektir. biri de müıelıah kuvvetlerle Yerli buğdayı 
CÖldUr. Bu çölde ve civarında Solfum ıle Mersa Matruh· Cenevredeki mahzenine 300 Çavdar 
ki tabiatın bUtUn sehavetini daki pl~jlar dU~yanın en gUıel milyon Türk lirası deierinde Anadol yulaf 
gösterdığı yerlerde niler oldu banyo mahu llerınden sayılıyor. ki altın Ye diğer teydiab yol~ Arpa 
ğunu •yalnız SUrrnsilere karşt Ruralarda mUkemmtl modern lamıştır. Anadol 
harp ,.•dHrıler bılıyoı·ltırdı. Şırn- otel lf'sisatı vilcude getirilmiş • •

11 
d d J L Y"rlialivre yeni M. 

di, Mısır lıu çölll baştanhaşa tır. mgı ere esene e 000 ılZ Nohut ekstra 
b B ı martta ı, L 1 fasulye irinci sınıf otomol.ıi 1 yolu ile anyo mevsım ıayuo uyor 
teçhiz etnrnktedir. tskenderi)'e· haşlar, ilkbaharda bu havali- Yulaf yerli 
deki yerli ve ecnebi zenginJer de bilyUyen nebat ve çiçekJer fngilterede sen~de bin Mercimek ıark 
ve haricten gelen seyyahlar Avrupada enderdi.r .. BUtlln A ~- kada~ kız kaybolmaKtadır, Sahlep w 
için bulunmaz bir gPzİnti yeri rupa se) yatıları ı~ın. Ak~cnt· ~kotland Yard, kaybol. Tatlı çogen 
açılmış oluyor. Kral Faruk bile zin r.enubunda yanı bır. el{len- ma vakalarının seneden sene Balm~mu 
halk!l ör•nek olmak Ozere oto ce yeri meydana gelmış olu- ye artmasıodnn dolayı halkı Cehrı 
mobil ile bu yollarda gezecek yor. Bundan Mısır ik~isaden bir endiıey~ düım.üştür. _ Susam 
ve Bingazideki ltalyan hudu bUyUk menfaatler temrn ede· .. Bu kıılardan hır kaç ~u: . Yapa~ı 
ctunn gidecektir. cektir. ı.u her sene varyete artıstı Sıyah 

ünvanıle İogiltereden kaçırıl Şark 

Ağaçlara dair 
maktadır Uu kızların haddi Anadol 
zatında cenubi Amerika ve Aydın siyah 
Avrupadaki beyaz kadın tica· Yıkanmıı yapak 

k 
l Odu(l reti yapan ıarıo oyuncaK"ı oldu Güz yunu 

voriı·miş. 
Yer yllzilııUn en bilyil M k 'k d b" d. a · t ğuna ibtımal vt>rmektedir. Konya malı tiftik e sı a a 11· ırı mı 

3,,50 
yok 

3.6?,5 
3,12, 
5/>0 
6,t':!,!J 
.~.20 
4, 

130 
18 
73 
10 
15,75 

46 
46,50 
51 
80 
65 
85 

11 

47 

a~açları Tasmanyada,. Velin~- ıığacı vardır . Bu ağacın elma . Kızlardan bir çoğu eil~- Yoz~at · 110 
ton dağının eteklerınde l ır bUyUklil~Unde yemişleri vardır lerıle gavga ederek kaçıp gıt Keçı kılı w ~75 48 
tıehir kenarındadır. bu yemışlf'I' sıcağı görünce mektedirler. Bazılarınında aşk ,. dabaı 

Bu ağaç'or bir cins Okaw mUlhtş bir taraka ile patlıyor. • da sukutu hayale uğramak· Pirinçler 
22 liptUstilr Bunlardan birini kes Bu yemişlerı bayram ge· I tan mütevellit bir bayii kırık Birinci nevi mal 

liler ve ölçtuler. Bo~ u 90 met- celeri fışek gihi patlatıyorlar. lığı ile başka şehirlere iidip ikinci nevi mal 
re idı. KökUnderı ilk dala ka Yaramaz mektep çocııkları da ! çalııtıkları tahmin olunmakta Çay 260 2SO 
lcadttr 67 metre idt. Gövdesinin - Meksikada silAh oyunu ve dır, 1 Kcbve . 110 
kutru 9 metre 20 idi. şalıtaaı çok olduğundan- bazan S k · ti· Badem, çekırdek 

Başka bir ağacın gövde mektfjbe getiripfocağm yanına e iZ a 1 içleri 
muhiti de 31 metre idi. Hu bırakıyorlar ve yemişler pat· • 3f3 b 3} 3 f Tatlı badem içi 
gövdeyi kucaklıyabilmek için 

1 ıayırıca sınıfta pıınik oluyor. . Acı • • 
Yırmi kişinin yanyana dızilio Dınamit ağacının yemiş- .. Tren. otobüs otomobılde.n Acı çekirdek 
kot açmaları lazımdır. leri başka hiç bir iş., yarama once !e~ırler arasand~ ıe~ız Urfa Yai'ı 

90 
55 
35 
90 
70 

95 

60 

100 
Ho metre boyundnki ağaç dığı için tohumuna kimsenin at(ı buyuk nabalar ışlerdı fçel ,, 

1 ·es·ı k ı 46886 kı' lo -h t ıt · w k Almanya bu arabaları ye- .. ----------·• 1\ ı ece o ursa rag e e ıg ı yo . 'd 'h . 
1 nı en ı ya ettı Y[ HiM[RS H Sürıgercilikte yenı bir aclın1 Baviera Sak•onya ve P•-

• latmoda seyyahlar ağaçlıklı 
-. - . güzel görülü yollarda sekiz at Nüshası 5 Kuruştur 

Temızlikte. saııoyıde ve Antıl adalarından Bahamada k 1 b·· _k b 1 1 Abone Türkiye Hariç 
bir "Ok mUhim işlerde kulla- 1--ir kaç sene evvel denizin obşu u d~yu 

1 
ara 8 ara se- 1 

"' ya at e ıyor ar Şerait / için için 
tıllan sUnger bir hayvan neba- sıglık yerlerinde bir çok tarla A b 1 • k .. 
tı olup deniz dıbinde y~tişmı k hır vücuda getirip ı. esilmiş k' ra 

1 
a :rı~. ~~~:~rısı es- Senelik 1200 Kt • 2000 Kr 

t~di r. Bnııun çıkarılmıısı pek silngerleri hususi yataklara 1 zakm~n tar 
8
fl 1 gı 1 ıdr. Altıaylık ooo ıooo 

ı h . . . anca ıç ara arı mo ern ya O 
de lıkelidir. Her sene Akdenız gümmllşle rdı. pılmıştır. Rahat koltoklar ele ç avlık '300 500 

~~ki odalarda ve sahillerde Son ~Unltırde yttpılan ted ktrik ve tekerleklerde lastik Bır aylık ıoo Yoktur. 
~r _yok dalğıc sUngt> r çıkar · ki katle İngilizler hem aynı var. ı Resmi ilinatın satırı 10 

aga çalışırken ölüyor. bOyOk lUkte ve bUyUdUklcri · d L. • • ,1 k Kuruştur. 
Denizin dibinde tabii ola· görUJmUştar. ' Ma en ıomurunuen topra ·--------·· 

re~ biten sUngerlQr gelişigUzel El i l(j yetiştirilen bu sun it d 1 Dünyeımn en uzun tüneli 
lı~YUdUğilnuen bir sıAakht de ger'er ayrıl boyda ve aynı şe· a m a gaz a mıyor İtalya ile İsviçreyi bırbi-
gııciır, f<:kseriya içleri kum ve kilJe oldugu gibi temizdir, Sovyetler birliği hükümeti rina bağlıyan Simplon ıunali 
lıış doludur. Bahama adalarrnda yı:ıpılan t~c 19.11 senesi bidayetindemaden dir. Uzunluiu takriben 20 

Bunların birbirinden fark rUbe. - . muvafr~kı~eli neti~el~r ~ömüründen toprak altında kilometredir. İtalyedaki Ap· 
:ıı olarak şekılde olmak, hem verdıgınden şımdı bUll\ıı Iogı· ıken gaı alınması hakkında paniae tüaali takriben 18 bu 
e temiz ve kum uz bulunmak liz iınparatorlu~untm mUsaid bir karar almıt Ye bu iı için çuk kilometredir. Ondan eonra 

~ıere el ile sUnger yetiştirmek yerlerinde el ile sUnger yeti~· huıu'i bir teıekkül vücude sıe Seogotar taneli gelir. 
1 rtık~m olup olmadığırıi ara~- tirilmesiae çalışılması karar· tirmişti . O K • • 1. tlrınakta idiler Bu maksadla ( laştırılmıştır· Bu ıene dünya teknık ta- 818 UŞU0U0 SUr 8 1 

• ,_ rihinde ilk defa olarak bir en Deve kuşunun dairevi bir 
Müze l'ı'nde düstri fabrikasının kaıanları şekilde koşmak gibi bt:tdalaca 

Y Donets bavza11nda srorlovka bir ldeti olmell!I, tn sUratıi 
k~ ı Altanh•~rger.• şa!osu oyu~ .. Çınin bazı yerlerinde, ye maden kö~ürünün toprak ~1- atlar bile bu hayvana yetişe· 
d.u~ dları milzesı hetıne sokul I mege davetli olanlar, yemek tındayken ıhraç edilen iazıle rnezler. 

esnasında kemikleri omuzları· çahfmışbr. Z 'J d L 1 "L' 
" ı. Ru muz do hı gUne kadar u tU d k t 1 Madeıı köınUrDndtn lop- encı er e uıyaz ar Ulul 
\o'l(arıı . . k nın s n erı ar ayııı e ar Rr. 
biı kl ... •nış olan. her .eıııs ıs arn Oralarda kımikltri taba~ın ke- rtık altıııdayken g&1 çıkarılma klZlflflar 

gıdı teşhır edılrcek. 1 . 81 keyfiyeti gırek: biuat KH 
lsk .1 .. · narına koymak ey ıehıbıne •- ciler d be · ... lı tıan ambı kAgıdlarıle oy· . . . . çikarılm&1ı bakımından. aerek . ... n e ~aı ıo.,.n r 

dır an beş yUz cine oyun var- ha~eret tel8kkı edılır. K~~ı~- billhara g&1 ttırbinltri yolu gıbı teeısurnn sevkıle kısarır 
· Bu oyunlar dR mUzede lerı yere olmak, ey sehıbının ıle gezin elektrik enerJıne tah tarsa da, rttnklerlnin siyııh 

gösteriımektedır. 1 onları dtrhal sUpUrtecek adam vili bakım~ndan. rnUhirr. tasar olrnuından dolayı belli olmaz 

Mezhepler j ıarı olduğuna delildir. ruf t•min eylemtldedir. Daha Hu kımııılık ancıık hususi 
----•..::=="""~...---- timdiden gaı iıtimall ıebtbin· AlttlMle meydana çıkar. 

lia J1tko~)ad s•utoızme, hris'soliklerine maddi mtıkafatlar tien Alıktrik enerj ıindA yUıdA İçin i650 ııçiyt Jüzdm gOrUldU 
~11 ~zına burlizmn dıye Uç din 1 dağıttığinden Slllikler çoktur. 3o ill yüzde 40 ucuıluk mUp· Q"U halde, bunun gazinin alın· 

ır 01'1hılıye Nezareti. zabıta· htde olunmuştur. matın takdırirıde ıoıOmlu ifçi 
b~b Runtarden başka 800 mez ya bUtUn bu mezheplerin ilga- . Bir mi]yon tonluk konvan mikta:ı, aynı. miktar mahru. 

nııvcuddur. Bu meıheblır, nı emretti. ııy•nel n1ahrukat çıkuılmaaı kıt içııı 600 dır. 

İ ı a n 
içel Orman mühendisliğinden 

Gayri mamul Muhammen vahit fiyatı 
Lira K. Mı. D!i. kental Cinsi 

897 00 O Çam ağacı 
10764 ,, odunu 

5 03 
o 13 

1 - içel \ ilayt·Li11in Giilnar kHza~ı dalıilirıd~ 
baskı oruıarıırnları 897 11H·tre uııkap <;«.tnı ağHCI 
\ ' P. 10764 kPrıtal Çdllt oılunu Sallşa cıkanlmıstır. 

~ -- rıı11lwuıuıtı11 lwdt•Ji kt-1n·stt>lik PŞçdrm lw.lrnr 
gayr'i mamul k.-nı a lı 505 ve çam odummun hr . 
IJPr k~ulalı 13 kurn';lllf'. 

~ Şa rtııamp VP llltl k a vt-lPIHHHe projP.IPri JHH'a 
sız olCJı ·ak (;iilrı:ır rniilH·d i ~liğı n t>, \ t · r~ın oruıan 
lıaş müluıı ı di~liğ i ı ı d P ıı Aı kaı :· da orman un ı unı 
uı iid li düğü ııtlPn a 11111 r . 
4-Saıış 2.ı-10 ~ 6 8 p:ı za rtrsi µ;h ii saat 15 ,3ıtda 
llt>ı·siıı orrn a rı h<i Ş •u iilı t·ııtlisliğ ı d a ir.1 s i rıd~ ~ aptla 
cu klır. 
5 - T(jlipltır ltıkl ı f mek t upl a rı ile vtısikalarırıı era 
geç saHl 14,30 a kadar s a ıış komisyonu rei Jiğiue 
vermeleri ~arltır. lm saattt'u ~ orıra ~Plirilrrı ve 
r~oksaıı olan teklif mekıuplaıı kabul ~dilmiy~cek
tı r. 
6 - ~alış umumi olup kap.i lı zarf usuliJe yapıla
cak tar. 
7 - Mu vak k:. l ltrnıinatı 444 liradır. 
8 Tali plı ri u ş .n·t mı nwde 'a11lı vPsikalara gelir
m ... ı ... r i 1 a 'l..1 t il d ,,. . • 25- 1 - 7 - 1 a 

i ı an 
f çel Orman Müdürlüğünden 

~13 . 

130 

~JulıfüJIUWll vufııl fi\atı ., 
Cinsi Lira K, 

c:uu a~acı . .. 4 90 
1- iç .. ı vıl:ht>lİ n i rı ~il ı fh tı kaıa~ı dulıilirıde 

malı ıf,... vlt>l ornıarııudarı ı3 ıl nwlrt> mi~ap kPresle
lık (~am •ıitncı , atı8·ı cı~arılııı ıstır, . . . . .. 

2- çaııı t>~<;anrırn helıt .. r mPlre mikap gavrı 
nıanıiiliiniin ruuhaf)ıuıPn he ft'li 490 kuruştur. -

2- Şarlrı anıf-! VP. uıukaw•ltımuue pr·ojelerini 
~örowk i~tiyt>ult· rin \J,.rsin orman haş mühendis 
liğine silifk~ orman m:ilwndıslığiu~ ve Ankarada 
ormaıı u 11111111 nıüdürHiğli ne miiracaa t Plmeleri 

4 - satış 7- l 0-938 Cıınıa giinli ~aal 15 de 
,llersin ormarı lrnşıuührııdisliği daire ·inde yapıla
caktır. 

5-Satış umumi oluJ. açık artırma usıılile ya· 
pılaca klt r. 

6 -~luv:ıkkalı hrnıi11all 48 liradır. 
7 - Taliplil .. r ı n şartnamPth• yazıla Vt>Saiki getir-

rrn·IPri lftıı mıl ır. 24 - ÖO - 2 - .J. 

il~ Okul Kitapları 
=y 

938-939 Ders yılına ait ilk okul 
kitapları gelmiştir. izdihama mahal 

'

kalmamak için kitapların şimdiden 

tedarikini rica ederiz. 
Ş[OAD SAHiR S[YM[N 

Uray Caddesi No. 41 Mersin 

Isı y tı \ra ol{tJ l tı 
direktörlüğüııden 

Okulumuzun Arıa ve ilk kısumı birirıci ı-
nıflar111a lalt·hc kuhuliim· haşlaımııştır. Eski ta
lebe v.-1 i lt>ri cocu k la ruııu ka vıllaı·ım vtrnıl~ruek 
için lalırirtın ~,.~a şifalwıı mi~racaal t•l~ıwlt>ri IA-
zamctır. T•·IPforı ; No. ( ı 20) 5 7 
0000000~ *000000 

ITürk Hava Kurumu i 
1 bii)1Cık Piyangosu 1 

1 Altıncı keıide 11 Birinci teşrin 938 dedir· O 

BüyiJk ikramiye 200,000 liradır i 
oBundan baıka 40,000, 25000, ~oooo, 15000; loooo O 
Oliralık ikramiyelerle !i o,ooo Ye 2001000 liralik iki adet@ 

lmllkifat vardır. . O 1 OiH:ıı : Rıld al:ııı lıP.rkP~ 7 hirinci tPşriııl 
0

938 giirıit al ~ ·ınırnH k :ı d e1 1· h ı l tlP r irıi değiştir· O 
oıııiş lıııloıım ı lııiır : 

.. .......... * ............ . 



-=-- ---~----::-----~- -:~~--:--_-:..- --_· ~--~--=-~---~ ·-=--=- - -~-:-~-------· -- ---- ------- ·- --- -- - . --
- - - - ~ - -_- - ------ -

25 Eyh11 19.38 

• 
1 ş Makina arı ~ 

1 I> i\ 1yaı11 n on sağla 111 eı1 ku i la ı11 şlı en ucuz 
H J u DiKiŞ ; . KiNA _ARIDIR. 

El , yak , Dikiş ve N l :ş , salon 

Elektrik ve lıulas ı dikif makinalarının 

her cesidi • • ve İsi nilen yea'eh parcaları , 

J ns kuvar11a ; İsveç çeliğinden mamul 

bütün oletlt!.rİ garantili dünyanıu en ta

nınMıs ve en eski marku.• ıdı. 
• 

m~ vcuttur. 

)1 us U V t\.. R N A Nakıf makinaları ayni fekilde ve ayni büyüklük 'eki diğer Dikif 

makinal~rından yüzde elli ucu~dur. 

1 /Wer•İnde satıf yeri Gümrük meydanında No. 12 J. 

rc=~~:m=~~--~~------------------------~1!2me--~c=m;~~ --=-~a~--------------e-.----=-------

• Yeni jJe 
' Cenubun en cok , 

okunan ve tutunan 
gazetesidir. 

Yeni er sın 
Gündelik Siyasi Gazete · 

n • T ' e uz= :==-s·n an __ 

içten ve Dıştan 
günün en mühiın ve 
en taze haberlerini 
Yeni )'Jlerısin 

de bulur .. unuz. 

Yen·ı mersı·n. 11 Y7llıh fasılasız İntişarında muvaffahiyetini 
• halktan gördüğü rağbete borçludur. 

VE N İ M ER S İ N : Sizin Gazetenizfa. Dertlerinize dile~lerinize H H i rı [R Si N süt unları açı~! ır. 

ERSİNİ : Okuyu uz ve Okutmıya çalışınız· 

t~YE 
rd 
~~ 
rJ Ta 

• 

1 
a 

E 1 M 
bütün işleri 

PJ ve süratle yapa • 
uc 

~~ 
~ En yeni ve çok çeşitli harfleri Veni 
'~ N.atbaasında bulabilirsiniz. 
r~ M - E ·-~,,.,..:rvz= 

z 

i Her boyda istenilen harflerle K i T A P 
* G AZ ETE ve M ECM u·A Tabı yapıhr. 
~ ~ 
~ ~ ~ Resmi Daire ve Müesseselere ticaret- ~ 
~~ hanelere ait her çeşit Defterler Evrakı ~~ 
~) matbUa Fatura ve saire en efis b·r (~ 
~ tarzda ve beğendir~ek şartile yapılır. ~ 
~ ~ rJ ~ Hariçten yapılacak siparişler kabul ve tez elden gönderilir. ~·~~ 

\~~~~~~~~~~:C~=*:~~~~~*~*~~~~~~~ 'IE.'!ft~gi 
Menin: Yeni Mersin Baaımevinde Basılmııbr 

l A N 
l ~ L i ~ a l \" t' ~ ~• 1 d i ı . i r, 'f> 8 • 9 3 f\ la ' i l ı i 11 d.. i 11l1 ~ r 

t·d••tı fı yal li~t~si mucip satı ~ı: rw 11: 

Elı' .ul ı Fı 

Tı p il St>)han h•·ıı 7f>X:·H> 6,;> ı 
,, \7( llo ruzlu lH'z 7f\X:{6 6,lU 
,. VI Şapkalı 36X8fl 6 ,7tı 

l :"3l ş p• şi 11 lu·d,•llt•cli I'. 
~ - Bir halycıdau a~agı satışlar •çicı 0;0 ~ 

z~ uı ~apılır. 
:1 - ~ıf r· a~r: f!anlt• h;ıh :ı aııılı:ıl j hı· t• I· 

l t• ı i nı ii ş. P. I' i y t' ait ı i r 

T arsusta M Rasim bey F. 
müsteciri 

Salih Bosna 

G•• Sigort.a ! 
UVell So 'yetP:s ı 

• 

Sümerbank Emlak ve Eytam 
bankalarının kurumudur 

TAM 1'ÜRI\ 
Ve en güvenilen sigorta şirketidir 

il yat, )i ı ııgırı, pa~lı:,aı, ku'l.:ı, nt o ııı ohil sigor 
ı: lar ıııızı •·n ıııksai l sartl.ır \ •' tt•divı· "olav. 
lıklal'iltı ~~paı· · . . 

Mersinde Mümessili 

VASFi ORGUN 

i l A N 

CEYIJAND.\ İ!ıialu ~Ö\' iİ Cİ\ıi r Jı Hia l{pıı ır' 
pa şa :ıdı ~ la ıuaı u f 40 . f>O. lu·htarlık , ,'iki ()I~ 1 

t t ü r t l H' s h i ı d ö 11 ii 111 c i f l l i k s ~ ı l ı k t ı r Ta 1 ı p o hu ı 1 ;ı ( 
'1 . •• s l ,., f • - 11 .. ' 1 
• "' ~111' •' .., ı ıa ıı ' ... .ı ı çı v.- ogu ,ı rına mur;ı (':• 
l'lnıı l•·ri i la o olı:r ur. ~ ~ ~ 4 -28 

fi" Lira,;; Fotograf makine;j1 
Bütün Dünyaca lanınmış (KODAK) markalı kul" 

ve körükliı makinelerimizin son modelJeri geldi. 
Haftada 1 lira ile kutu 

» 2 » » körüklü 
bir m•kin : elde edebilirsiniz. 

Fot t•~nıftılaı!a aıııalörl~r ic" lıt• r :ıt• vi fılı 11 

nwlzt'nı~ ve ·ilaçlar ht>J' yerdP ;ı uc.ı z v ı• tııl 
h:ı~~a ı azt·clir. 

Saat ve Gözlük 
Hır cins ctp, kol, masa ve ttuvar ıaatltrimi•i tavsiye elit!İ1• 

fiyatları ms.tıdildlr, Ftnnl Zt/sş ma11calı numrolu rı ayrWJ ıO· 
nrf 11 toı j ~ılıiltltrl dt ' ildi 

SEDAD SAHİR SEVME~ 
Uray caddesi No. 41 - Mers P L Taşra siparişleri a re-le olarak gönderilır· 


